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 النفى( مع أمثلة-السؤال

 The Past Simpleأفضل شرح لزمن الماضً البسٌط 
Tense 

 –النفى  –السؤال  –تمر )تكوٌنه شرح زمن المضارع المس
 االثبات ( مع جمل توضٌحٌة

النفى واالثبات -الكلمات الدالة -زمن المضارع البسٌط )تكوٌنه 
 ؤال( مع أمثلةوالس

-االستخدامات-الكلمات الدالة-مضارع التام ) تكوٌنهزمن ال
 النفى( مع أمثلة-السؤال

 

جملة فً اللغة االنجلٌزٌة للمبتدئٌن مترجمة  000أهم 
 pdfللعربٌة 

عبارة إنجلٌزٌة أساسٌة ٌستخدمها الناس كل  000فٌما ٌلً 
ٌوم. إنها عبارات مفٌدة ستساعد أًٌضا فً نمو معرفتن باللغة 

 اإلنجلٌزٌة.

إذا كنت للمًا بشأن التحدث باللغة اإلنجلٌزٌة فً وظٌفة جدٌدة 
، فال تحاول حفظ األشٌاء المعمدة. لن ٌختبر زمالؤن فً 

 العمل معرفتن بالمواعد ، وربما لن ٌهتموا.
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 الجمل اإلنجلٌزٌة كل ما علٌن فعله هو أن تتذكر بعض
 البسٌطة للغاٌة ، وستنجح على ما ٌرام!

طرٌمة رائعة لبدء التحدث باللغة اإلنجلٌزٌة هً تعلم جمل 
 ثابتة ، دون التفكٌر كثًٌرا فً المواعد.

الفكرة وتتٌح لن التعلم بسرعة  تعتمد طرٌمتنا على هذه
وتطبٌك العدٌد من العبارات التً ٌمكنن استخدامها فً العمل 

 وأثناء السفر.

 إلٌن بعض العبارات الشائعة جًدا لتبدأ بها:

  سألت لماذاI asked why 
  انظر الٌهLook at him 
  تناول الطعام معناEat with us 
  ًأنت تعرفنYou know me 
  انا ال اكذبI don't lie 
  اذهب للمنزل اآلنGo home now 
  لدي نمودI have cash 
  أفترض ذلنI assume so 
  لم بعمل لائمةMake a list 
  دوالر  000لديI have $300 
  هذا ملكهThis is his 
 ? هل هذا ممتع؟Is that fun 
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 جملة فً اللغة االنجلٌزٌة 000أهم 
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I want cash 

 ارٌد سٌولة

 Have we met? 

 هل تمابلنا؟

I've got it. 

 لمد حصلت علٌه

I lost face. 

 لمد فمدت ماء الوجه

We can meet. 

 ٌمكننا أن نتمابل

What a team! 

 ٌا له من فرٌك!

I have food. 

 لدي طعام

Is this new? 

 هل هذا جدٌد؟
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Have a look. 

 الك نظرة

I forgot it. 

 لمد نسٌت ذلن

I'll fix it. 

 سوف أصلحها

I want mine. 

 ارٌد خاصتً

I can't say. 

 ال استطٌع ان الول

I found you. 

 وجدتن

I won again. 

 لمد فزت مرة أخرى

We know him. 

 نحن نعرفه
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Count on it. 

 اعتمد علٌه

I read lips. 

 لرأت الشفاه

I can't eat. 

 ال أستطٌع أن آكل

I like both. 

 كالهما ٌعجبنً

good morning 

 صباح الخٌر

good afternoon 

 مساء الخٌر)لبعد الظهر العصر(

good evening 

 مساء الخٌر

good night 

 تصبح على خٌر
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good bye 

 مع السالمة

see you later 

 إلى اللماء

have a nice trip 

 رحلة سعٌدة

I'm pleased to meet you 

 تشرفنا

How are you 

 كٌف حالن

very well, thank you 

 بخٌر، شكرا

what do you call this 

 ما اسم هذا ؟

what do you call this 

 ما اسم ذلن
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what does this mean 

 ما معنى هذا

what does that mean 

 ما معنى ذلن

do you speak Arabic 

 هل تتكلم العربٌة

 جملة فً اللغة االنجلٌزٌة للمبتدئٌن 000أهم 

Does anyone here speak Arabic 

 د ٌتكلم العربٌةهل ٌوجد هنا اح

Idon't speak much English 

 أنا ال أجٌد االنجلٌزٌة

I understand 

 إنً فاهم

I don't understand 

 إنً لست فاهم 

Please repeat that 
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 اعد من فضلن

Could you speak more slowly, please? 

 من فضلن تكلم على مهلن

please point to the phrase in the book 

 من فضلن اشر إلى الجملة فً الكتاب

just a minute I'll see if I can Find it in this 
book 

 لحظه واحده سأبحث عنها فً الكتاب

can you help me, please 

 من فضلن ساعدنً
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Give it to me please 

 من فضلن أعطها لً

bring it to me please 

 من فضلن احضرها لً

I'm hungry 

 إنً جوعان

I'm thirsty 

 إنً عطشان

I'm tired 

 إنً متعب

I'm lost 

 إنً تائه

what's the charge per mile? 

 کم الثمن لكل مٌل؟

Where can I hire a car? 

 أٌن ٌمكننً أن استأجر سٌارة؟
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What is the fare, please? 

 كم األجرة من فضلن؟

could you book me a hotel room, 
please? 

 هل تستطٌع أن تحجزلً غرفة فً احد الفنادق من فضلن؟

where is the hotel Ipcated ? 

 أٌن ٌمع الفندق؟

what's the deposite? 

 کم التأمٌن ؟

here is my Driving licence 

 هذه رخصتً

Where can I find a bank? 

 أٌن ٌمكننً أن أجد مصرفا

I need some help 

 أحتاج إلى بعض المساعدة

How long do I have to wait ? 
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 ظركم من الولت ٌجب أن أنت

What bus number goes to the Saudi 
Embassy? 

 ما رلم الباص الذي ٌصل إلى السفارة السعودٌة ؟

جملة فً اللغة االنجلٌزٌة للمبتدئٌن مترجمة  000أهم 
 للعربٌة

What do you mean? 

 ماذا تعنً ؟

May I see the room 

 أود أن أرى الغرفة

Have you any apartment for rent, 
mister? 

 هل عندكم شمة لإلٌجار، ٌا أستاذ؟

Do you mind if I pay you by cheque ? 

 هل لدٌن مانع إذا دفعت لن المبلغ بواسطة الشٌن ؟

Can you change me these Riyals, 
please? 
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 هل ٌمكنن أن تبدل لً هذه الرٌاالت ؟

What does that mean? 

 ماذا ٌعنً هذا ؟

it's important 

 أنه أمر هام

it's urgent 

 أنه أمر عاجل

hurry up 

 بسرعة !

I don't know yet 

 ال اعرف بعد

I'm just passing through 

 أنا مار من هنا

I have nothing to declare 

 لٌس عندي أي شً أعلن عنه

it's a gift 
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 إنها هدٌه

Must I pay on this 

 هل ٌجب أن أدفع عن هذا

how much 

 کم؟

where do I pay? 

 أٌن ادفع؟

Where are the luggage trolleys? 

 أٌن عربات الحمائب؟

where can I change foreign currency? 

 أٌن ٌمكننً تحوٌل العمالت األجنبٌة؟

can you change this Into pounds? 

 من فضلن حول لً هذه الى جنٌهات إسترلٌنٌة؟

Where can I get a taxi? 

 أٌن أجد تاکسً؟

it’s all over 
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 انتهى كل شًء

keep in mind 

 خلٌه فً بالن

I don’t care 

 ال اكترث/ أبالً

I feel tired 

 اشعر بالتعب

time is up 

 انتهً الولت

let me know 

 دعنً اعرف

don’t forget 

 ال تنسى

don’t despair 

 ال تٌأس

be honest 
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 خلن صادلا

don’t worry 

 ال تملك

don’t lie 

 ال تكذب

It is unbelievable! 

 هذا ال ٌصدق

What a surprise! 

 ٌا لها من مفاجأة

I think you are wrong. 

 أعتمد أنن مخطئ

This is so bad! 

 هذا سًء للغاٌة

Good luck! 

 حظا طٌبا بالتوفٌك

Best wishes! 
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 أفضل األمنٌات

Oh my god, what a mess! 

 ٌا إلهً ما هذه الفوضى

What a disaster! 

 للمصٌبة ٌا

Fie! 

 ٌا للعار

What time is it? 

 كم الساعة؟

Is it late? 

 هل الولت متأخر؟

 جملة فً اللغة االنجلٌزٌة مترجمة 000أهم 

How much time does it take to reach 
there? 

 كم من الولت ٌلزم للوصول إلى هنان

Till sunset. 
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 حتى غروب الشمس

Since sunrise. 

 منذ شروق الشمس

here is my Driving licence 

 هذه رخصتً

stop here, please 

 لف هنا من فضلن

Could you drive more slowly? 

 من فضلن سك على مهلن

Would you please wait for me? 

 هل تستطٌع انتظاري من فضلن؟

Where can I find a furnished - flats 
agency? 

 اٌن أجد وكاله تأجٌر شمك مفروشه

I am looking for a 3-room flat. 

 غرف 0انا ابحث عن شمة بها 



21 
 

 

I have a reservation 

 عندي حجز

I wrote to you last month. 

 لمد كتبت لكم الشهر الماضً

Here is the confirmation. 

 هذا تأكٌد الحجز

a single room 

 غرفة لشخص

a double room 

 غرفة لشخصٌن

facing the sea 

 تطل على البحر

facing the Gardens 

 تطل على الحدٌمة

It must be quiet 

 ٌجب أن تكون هادئة
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is there any reduction for children 

 هل ٌوجد تخفٌض لألطفال؟

Do you charge for the baby? 

 هل تحاسب على الطفل؟

Haven't you anything cheaper? 

 هل عندن شًء أرخص؟

No, I do not like it. 

 ال انها ال تعجبنً

I remember it all. 

 أتذكرها كلها

He bought a Honda. 

 اشترى سٌارة هوندا

I failed the exam. 

 لمد فشلت باالمتحان

Don't ask me that. 

 ال تسألنً ذلن
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I love music, too. 

 انا اٌضا احب الموسٌمى

No one's in there. 

 ال أحد هنان

Who gave you this? 

 من أعطان هذا؟

Do you like sushi? 

 هل تحب السوشً؟

Come on, hurry up. 

 تعال بسرعة

He had a headache. 

 كان لدٌه صداع

He's deep in debt. 

 إنه غارق فً الدٌون

Come home at once. 

 تعال إلى المنزل فً الحال
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You won't be shot. 

 لن ٌتم إطالق النار علٌن

You need a lawyer. 

 أنت بحاجة إلى محام

This book will do. 

 هذا الكتاب سٌفً بالغرض

He blocked my way. 

 لمد سد طرٌمً

Try it once again. 

 حاول مرة أخرى

How was the dance? 

 كٌف كانت الرلصة؟

I have brown eyes. 

 لدي عٌنان بنٌتان

I was half asleep. 

 كنت نصف نائم
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This is my pencil. 

 هذا للمً

What's in the box? 

 ماذا فً الصندوق؟

We'll get to that. 

 سنصل إلى ذلن

This plane is his. 

 هذه الطائرة هً ملكه

We all enjoyed it. 

 كلنا استمتعنا به

OK, I'll order it. 

 حسنًا ، سأطلبها

He lives in Tokyo. 

 ٌعٌش فً طوكٌو

What did you find? 

 ماذا وجدت؟
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How good are they? 

 ما مدى جودتهم؟

Can I borrow this? 

 هل ٌمكننً استعارة هذا؟

This is too short. 

 هذا لصٌر جدا

We live in Boston. 

 نحن نعٌش فً بوسطن

I already said no. 

 سبك أن للت ال

They are very big. 

 انهم كبٌرٌن جدا

Where is my diary? 

 أٌن مذكراتً؟

Honey, I love you. 

 عزٌزتً إنً احبن
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I like these hats. 

 أنا أحب هذه المبعات

They don't get it. 

 إنهم ال ٌفهمون

Do as you're told. 

 افعل ما لٌل لن

I won't sign this. 

 لن أولع هذا

Who gave you that? 

 من أعطان ذلن؟

Let's hurry it up. 

 دعونا نسرع

Your house is big. 

 منزلن كبٌر

Is this our hotel? 

 هل هذا فندلنا؟
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We can't talk now. 

 ال ٌمكننا التحدث اآلن

We didn't get far. 

 لم نبتعد

She was very busy.  

 كانت مشغولة جدا

Come on, touch it. 

 تعال ، المسها
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